
ПРОТОКОЛ № 36 

проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету 

 Дата проведення: 16.02.2022 

Час проведення: 10:00 год. 

Місце проведення: малий зал  

Присутні:  

 

 

 

         Відсутні: 

 

 Присутні: 

Чубирко І. І. – голова комісії,  

Юрик В. В. - секретар комісії,  

Гуледза Ю. Д., Білецький М. З., Ледида О.О., 

Рівіс М. М., Паульо В.Д., Пийтер Ч.А.          

Токар Е.В. - члени комісії 

Крулько В. І. – заступник голови комісії 

Матрунич І.І. - член комісії 

Чубірко В. В. – голова обласної ради, 

Шекета А. А. – перший заступник голови 

облради 

Сушко А. А. – заступник голови обласної ради,  

Лазар П.Д. – директор департаменту фінансів. 

 

Порядок денний 

1. Про внесення змін до Програми  організації та забезпечення 

територіальної оборони, призову на строкову військову службу та 

військово-патріотичного виховання населення в Закарпатській області  на 

2021 – 2025 роки                                  

2. Про затвердження звіту про виконання обласного бюджету за 2021 

рік 07100000000 (код бюджету) 

3. Про внесення змін до рішення обласної ради від 23.12.2021 №527 «Про 

обласний бюджет на 2022 рік»  07100000000 (код бюджету) 

Голова комісії інформував про план проведення засідання постійної комісії  

обласної ради з питань бюджету.  

ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний  

Голосували: «ЗА» – одноголосно. Рішення прийнято  

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми  організації та забезпечення 

територіальної оборони, призову на строкову військову службу та 

https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/proekt-1.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/proekt-1.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/proekt-1.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/proekt-1.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/proekt-2.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/proekt-2.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/proekt-3.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/proekt-3.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/proekt-1.zip
https://zakarpat-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/02/proekt-1.zip


військово-патріотичного виховання населення в Закарпатській 

області  на 2021 – 2025 роки                                  

Інформує: Наумов Ігор Володимирович – завідувач 

сектору оборонної роботи 

облдержадміністрації,  

Богдан Юрій Юрійович – командир 101-

ї бригади територіальної оборони, 

працівники виконавчого апарату обласної 

ради 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання в порядок денний сесії 

Голосували: «За» - одноголосно. Рішення прийнято 

2. СЛУХАЛИ: Проект Про затвердження звіту про виконання обласного 

бюджету за 2021 рік 07100000000 (код бюджету) 
 

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: включити зазначене питання в порядок денний сесії (додаток в 

електоронному вигляді) 

Голосували: «За» - одноголосно. Рішення прийнято 

3. СЛУХАЛИ: проект рішення Про внесення змін до обласного бюджету на 

2022  рік 

Інформує: ЛАЗАР Петро Данилович – директор 

департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: погодити внесення відповідних зміни до розпису обласного 

бюджету на 2022 рік та включити зазначене питання в порядок денний сесії 

(додаток в електоронному вигляді) 

Голосували: «За» - одноголосно. Рішення прийнято 

 

Голова постійної комісії з питань бюджету                                Іван ЧУБИРКО 

 

Секретар комісії                                                                              Василь ЮРИК 
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